
 

 

ОБРАЗЕЦ №  12 

  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

от участник / подизпълнител 

 

От ........................................................................... /участник/подизпълнител/ 

 

Долуподписаният/ата: 

_____________________________________________________, 

(собствено, бащино и фамилно име ) 

ЕГН ________________________, притежаващ/а лична карта № _______________, 

издадена  

на ___________________ от ______________________________________, с постоянен 

адрес: гр. __________________________________________________________________                      

в качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП а именно: 

_____________________________, в ___________________________________________, 

(наименование на юридическото лице, физическо лице и вид на търговеца) 

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 

_____________________/БУЛСТАТ_______________________ 

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на 

изпълнител за „Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители 

от Министерство на културата по проекти по Оперативна програма „Административен 

капацитет”, обучения на бенефициенти по Програма БГ08 „Културно наследство и 

съвременни изкуства” по две обособени позиции: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Провеждане на специализирано обучение по проект 

„Повишаване на професионалната компетентност на служителите на МК за 

реализиране на динамична политика и мерки по ОПАК” 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Провеждане на специализирано обучение ”Управление на 

проекти по програма БГ08 ”Културно наследство и съвременни изкуства”   

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Представляваният от мен участник е / не е регистриран в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, а именно: ................................. 

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим /ненужното се 

зачертава/, а именно: ............................ 

3. Представляваният от мен участник попада в изключението на чл. 4, т. ...... 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
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юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици. 

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим. 

3. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия. 

 

 

Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

       

................................ г.    Декларатор: ....................................... 

(дата на подписване)      (подпис и печат) 

 

 

 

Забележка:  
 

 В зависимост от правно-организационната форма на участниците, 

декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

  

 Чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици 

 1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на 

регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна 

по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, 

включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване,Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни 

схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните 

собственици - физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон; 

 2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, 

е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на 

държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация; 

 3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, 

е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е 

българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са 

известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, 

или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство; 
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 4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни 

произведения и е представило информация за действителните собственици - физически 

лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Участникът посочва обособената позиция, за която кандидатства. 

Ненужното се изтрива. В случай, че кандидатства и за двете обособени позиции – се 

посочват и двете обособени позиции.  

 


